
Pomladanski program »Piran v cvetju« 
 
 
Čas Lokacija                                              Aktivnosti /Tematika 
09.00 – 
09.30 

Tartini Pozdrav jutru ob kavici in prvem pivu; vljudnostni pogovor o vremenu in užitkih, ki jih 
nudi Piran; vodja rekreativne službe Mikac bo imel zelo kratek  nagovor o škodljivosti 
nespanja. 

09.30 – 
10.00 

Cafe 
Teater 

Ob kapučinu kratko kramljanje z znanim bralcem Financ Matejem; tistim, ki so željni 
sončenja, bo slednji prijazno razložil sheme piranskih plaž.  

10.00 – 
11.00 

Piros bar Začetek resnega pitja piva; na tematiko »Zgodbe, ki jih piše življenje« bo Siso predaval o 
Košuti, Solinkotu, Mojču, Andreju, Crnem, Nastasji, Bajčli, Župani, itd., spomnili se bomo 
tudi ovadbe Ribičiča. 

12.00 – 
12.30 

Barka Odmor za kosilo v znani Barki, pokušina srbskih specialitet in debata o fuzbalu. 

12.30 – 
13.30 

Piros bar Nadaljevanje pitja; iz serije »Zgodbe, ki jih piše življenje« nam bo Siso spregovoril o svojih 
študentskih časih – Bajs, Klavdija, Vida, Sloba, Sandi, Šaver, Mala, itd. 

13.30 – 
14.30 

Piros bar Vodič Huso bo vodil delavnico z naslovom »poti in stranpoti Tretjega reicha« s posebnim 
poudarkom na vprašanju o Rommlovem sodelovanju v atentatu na Hitlerja 

14.30 – 
15.30 

Piros bar Izbirna delavnica, na voljo sta: 1) Komparativni seminar o slovenskem in hrvaškem športu 
(Huso); 2) Diskurz o prednostih in pomanjkljivostih aplikacije nuklearnega orožja na 
Palestincih (Siso). 

15.30 – 
16.30 

Sodčki Nadaljevanje serije »Zgodbe, ki jih piše življenje«: tokrat nas bo Siso prijazno opozoril na 
krivice, ki se godijo pri iskanju služb, nekaj bo tudi govora o intelektualnih kapacitetah 
zaposlenih v javni upravi. Z nasveti bo pomagal svetovalec za delovno pravo. 

16.30 – 
17.30 

Punta bar Siso bo številnim poslušalcem predstavil moralni lik čefurja, ki je volil Kučana in se ni boril 
za Slovenijo, omenil bo tudi pokvarjenost njegove družine. Kot zgled poštenosti bo 
postavil sebe, nakar bo ob zelo glasnem negodovanju zaspal na mizi. 

17.30 – 
19.30 

Razno Različne aktivnosti: vodič Huso bo nadaljeval s pitjem piva in vsem zainteresiranim 
razlagal pravi obraz NOB-a, Siso bo predvidoma spal ali težil, Mikac se bo po dolgotrajni 
pripravi odpravil na jogging, nekako ob tem času pa pričakujemo tudi prva poročila o 
stanju piranskih plaž, referirala bosta zakonca Videčnik. 

19.30 – 
23.00 

?? Odhod na večerjo in povzemanje dnevnega dogajanja. Na željo udeležencev je možna tudi 
akademska razprava o plačljivosti magistrskega študija ali o tem, kdo bo spal na Punti. 

23.00 - ??? ?? ŽBLJ 
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